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1. Inleiding 
Digitalisering is overal, het is een paraplubegrip voor alles wat in digitale vorm wordt verzonden, gebruikt en verwerkt. 
Het gaat over de gegevens (data) zelf, maar ook over de procedures die daar omheen van kracht zijn. Ook heeft 
digitalisering effect op de manier hoe we met ons werk en met elkaar omgaan. Om handen en voeten te geven aan 
deze ontwikkeling in de tunnelsector, is in dit plan van aanpak een programma beschreven. Dit programma is een 
verdere uitwerking van de ontwikkelingen die in het eerste tunnelprogramma reeds zijn bereikt. 
In de tweede helft van 2019 heeft RWS, als onderdeel van de programmatische aanpak van het V&R-programma, het 
COB gevraagd om op basis van de eerste resultaten uit het tunnelprogramma een doorkijkje te geven richting 2030. 
Bij hen leeft namelijk de behoefte om meer programmatisch naar de kennisontwikkeling te kijken, in samenhang met 
de programmatische aanpak van de tunnelrenovatie.  
 
Voor de ontwikkellijn Civiel is inmiddels een vervolgprogramma tot 2030 uitgewerkt en al van start gegaan in 2020. 
Alle tunnels (rijks-, spoor- en niet-rijks) in Nederland en Vlaanderen participeren hierin. Ook is dit programma 
geadopteerd door de Conference of European directors of roads (CEDR). Door middel van zogeheten structural health 
analyses (SHA’s) die worden uitgevoerd bij te renoveren tunnels worden kennishiaten verkleind en willen we in 2030 
in staat zijn om betrouwbaar voorspelbaar onderhoud uit te voeren. Het civieltechnische programma bestaat uit vier 
werkpakketten; de SHA vormt de kern, deze wordt ondersteund door expertteams, een digitaal instrumentarium en 
wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk relatie tussen het civieltechnische programma en de ontwikkellijn Digitaal 
zit in het instrumentarium dat ontwikkeld wordt. TNO, Deltares en de TU Delft vertalen de expertkennis in 
betrouwbare en toepasbare kennis en modellen, en het COB zorgt voor een begeleidingscommissie die erop toeziet 
dat het systeem voldoet aan de wensen van, en praktisch toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en 
aannemers. Zie voor meer informatie www.cob.nl/sha. 
 
Ook voor de ontwikkellijn Digitaal is nu een programma uitgewerkt; dat wordt beschreven in dit document. Wat 
hebben we geleerd van het eerste tunnelprogramma, waar willen we staan in 2030 en hoe komen we daar? Om deze 
vragen te beantwoorden, hebben we in de tweede helft van 2020 een proces ingericht met heel veel interviews, twee 
brainstorms en 8 werkgroepen, dat uiteindelijk geleid heeft tot het navolgende plan van aanpak. Zie de bijlages voor 
meer informatie over dat proces. 

1.1 De digitale ontwikkellijn tot nu toe 

Bij de start van het tunnelprogramma was de stellingname dat digitalisering (toen geformuleerd als ‘de digitale 
tunneltweeling’) gedurende de gehele levenscyclus van een tunnel zou kunnen helpen, mits we gezamenlijk in staat 
zijn om digitalisering ook toe te passen als cyclisch assetmanagementinstrument. De hiaten tussen de verschillende 
levenscyclusfasen, de verschillen in volwassenheid van toepassingen, de hiaten in onze kennis, het gebrek aan een 
gedeelde taal zijn daaruit voortgekomen als onderwerpen om in de veilige COB-omgeving gezamenlijk op te pakken en 
uit te zoeken. In het eerste tunnelprogramma is dan ook vooral gewerkt aan verheldering van begrippen. De projecten 
hebben deliverables opgeleverd die laten zien dat de sector aan het begin staat van een ontwikkeling die nog lang 
niet volwassen is. De onderstaande producten vormen de basis voor de verdere programmering van de ontwikkellijn. 
 
Product 1: groeiboek Digitaal aantonen 
Voor nieuwbouw, renovatie en exploitatie van tunnels zit voordeel in het zo veel en zo vroeg mogelijk digitaal 
aantonen van de juiste en veilige werking van de tunnel. In een groeiboek is vastgelegd wat digitaal aantonen is en 
wat het niet is, en wat de volwassenheid is van de diverse vormen. Er wordt ook een doorkijkje gegeven naar de 
mogelijkheden die voor ons liggen. Dit groeiboek is bedoeld om een gezamenlijke taal en begrippenkader te 
ontwikkelen en overzicht te geven op de ‘Staat van het Land’ als het gaat om digitaal aantonen. Vanuit dit project is 
vooral het verlangen naar draagvlak voor digitaal aantonen en overige digitalisering naar voren gekomen, plus een 
belangrijkere rol van de tunnelbeheerder. 
 
Product 2: Probleemloos open met behulp van de digitale tunneltweeling 
Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar ook over het vinden van draagvlak bij 
stakeholders. Daar kan de digitale tunneltweeling bij helpen, maar dit vereist een gedeeld kennisniveau, een gedeeld 
begrippenkader en een gedeelde acceptatie bij de stakeholders. In dit project is een spel met bijbehorend 
instrumentarium ontwikkeld om de brede groep stakeholders gedurende het openstellingsproces te helpen om 
‘gedoe’ tijdig op tafel te krijgen, en de mogelijkheden van digitalisering als hulpmiddel te verkennen. Vanuit dit project 
is de notie naar boven gekomen dat de acceptatie van digitale hulpmiddelen enerzijds over onbekendheid en 

http://www.cob.nl/sha
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gewenning gaat, maar anderzijds ook over aantoonbaarheid en betrouwbaarheid. Daarnaast werd (nogmaals) 
duidelijk dat digitalisering zeker geen oplossing is voor alle gedoe’s die nu eenmaal rondom een openstelling kunnen 
ontstaan, en dat overeenstemming over rollen bijdraagt aan de inzet van digitale middelen. Het spel bleek een goede 
werkvorm die we zeker ter beschikking willen blijven stellen aan projectteams. 
 
Product 3: verkenning Virtueel OTO 
De ervaring leert dat het in de praktijk onhaalbaar lijkt om alle betrokkenen voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, 
gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Er wordt op allerlei plekken volop geëxperimenteerd met digitale en virtuele 
instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. Op basis van 
de ervaringen, meningen en ideeën van de direct betrokken stakeholders heeft het COB de ontwikkeling van virtueel 
OTO in kaart gebracht om stakeholders te helpen in hun visievorming en het maken van strategische keuzes. 
 
Door middel van demonstraties en rondetafelgesprekken bij diverse stakeholders heeft het projectteam onderzocht 
wat de toegevoegde waarde kan zijn van virtueel OTO bij het bereiken en op niveau houden van (een deel van) de 

leerdoelen die bij OTO horen, ten opzichte van de nu gebruikte niet-virtuele werkvormen. Deze publicatie laat zien 
hoe met V-OTO de gestelde leerdoelen bereikt kunnen worden. Ook zijn randvoorwaarden voor de 
implementatie omschreven. Zo vergt V-OTO een grondige voorbereiding en commitment vanuit het 
management. De benodigde investering is ook toegelicht. De conclusies zijn verder uitgewerkt en onderdeel van dit 
programma. 
 
Product 4: Van boekenkast naar digitaal 
Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is 
en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders. Vanuit diverse tunneleigenaren (zowel rijks- 
als niet-rijks) en vooral tunnelbeheerders komt het geluid dat het investeren in en beheren van een complexe digitale 
tunneltweeling wat hun betreft niet past bij de grootte en de lage complexiteit van hun tunnel. Toch denken deze 
groepen wel dat digitalisering een zeer positieve invloed kan hebben op hun tunnelbeheer en -onderhoud. Binnen dit 
project is een governancemodel opgesteld en wordt door middel van een informatiebehoeftematrix in kaart gebracht 
welke stakeholder behoefte heeft aan welke informatie. Deze groep heeft ook de ambities richting 2030 
geformuleerd. Deze zijn onderdeel van dit programma. 

1.2 Context 

Buiten het tunnelprogramma, maar binnen het COB, zijn er nog een aantal projecten die een link hebben met de 
digitale ontwikkellijn: 
 
Project Cybersecurity, inclusief Nederlands- en Engelstalig groeiboek 
Het onvoldoende op peil zijn, of het volledig ontbreken van digitale beveiliging, vormt een bedreiging voor het correct 
en veilig functioneren van ondergrondse objecten. Over cybersecurity is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar 
vaak is het moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwegingen te maken. Partijen die bij ondergrondse 
objecten betrokken zijn, zoals beheerders, hebben in veel gevallen onvoldoende kennis over cybersecurity om de 
juiste en afdoende maatregelen te nemen. Het COB-netwerk faciliteert daarom een ISAC (information sharing and 
analysis center) waarin kennis over cybersecurity wordt gedeeld. Tevens is het digitale groeiboek Cybersecurity 
opgesteld (2018) en al twee keer geüpdatet (2019 en 2020). 
 
Project Van object- naar systeemveiligheid (verkenning) 
Grote ondergrondse projecten worden nog overwegend gezien als het realiseren van een geïsoleerd object met een 
eigen budget en tijdsplan, en niet als een systeemaanpassing of -uitbreiding. Inmiddels denken we heel anders over 
risico’s dan 20 jaar geleden en is er door de enorme ontwikkelingen op het gebied van ICT veel meer mogelijk. Ook 
hanteren we ondertussen andere uitgangspunten en zijn er modernere analyse-instrumenten beschikbaar. Alle 
besluiten over de veiligheid zijn echter al voorafgaand aan de bouw genomen, waarbij een andere, oudere 
veiligheidsfilosofie is toegepast. Er is behoefte aan een systeembenadering waarin projecten in hun samenhang en als 
onderdeel van het systeem worden beschouwd en het systeem zich aanpast aan de veranderende eisen en wensen 
van de maatschappij.1 Gezien juist het integrale karakter is dit onderwerp (nog) niet gepositioneerd als onderdeel van 
het tunnelprogramma, omdat nog onduidelijk is of dit past en zo ja waar dan. 

 
1 Huidige status nog af te stemmen met Ron Beij, projectleider Van object- naar systeemveiligheid. 
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1.3  Groeiboeken, workshops, kennisbanken, platforms, etc. 

Alle hieronder beschreven projecten zullen gedurende het programma en daarna onderdeel worden van het 
communicatiesysteem van het COB. Alle ontwikkelde kennis, rapporten etc. zullen altijd gratis en openbaar via de 
kennisbank van het COB beschikbaar worden gesteld. 
 
De kennis en ervaringen kunnen worden vastgelegd in digitale groeiboeken, waarvan het COB er op dit moment drie 
heeft die passen bij het thema digitalisering: groeiboek Renoveren, groeiboek Digitaal aantonen en het groeiboek 
Cybersecurity. De essentie van een groeiboek is dat hij groeit. Alle nieuwe kennis kan worden opgenomen. Welk 
groeiboek voor wel resultaat het meest geschikt is, is nog niet vast te stellen. Maar dat ieder project uiteindelijk in een 
groeiboek terechtkomt, is zeker. 
 
Daarnaast is het COB sterk in het gezamenlijk invullen van vraagstukken en het vervolgens toetsen in de praktijk,  in 
platforms en tijdens workshops, congressen en seminars. Voor het programma Digitalisering zijn daarvoor de 
platforms Tunnel en veiligheid, Beheer en onderhoud en  Niet-rijkstunnels een logische plek, maar ook de jaarlijkse 
evenementen zoals het COB-congres en de Tunneldag. Dit kan voor specifieke doelgroepen zijn (zoals 
tunnelbeheerders) of juist en vaker voor alle stakeholders tezamen.  
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2. Beheerder aan het stuur 

Nieuwbouw maakt een steeds kleiner deel uit van het werk in de tunnelsector. De aandacht verschuift naar het 
assetmanagement van de bestaande tunnels en de net nieuw (te bouwen) tunnels. Wat hebben we nodig om onze 
tunnels aantoonbaar veilig open te stellen en te houden? Hoe behouden we de beschikbaarheid van onze 
verouderende infrastructuur? Hoe maken we de juiste afwegingen om (bijna altijd publieke) gelden op het juiste 
moment in te zetten voor de juiste investeringen in beheer, onderhoud, renovatie of nieuwbouw? Daarvoor is goede 
en betrouwbare informatie nodig en zeker niet in de laatste plaats passende informatie; passend bij de fase, passend 
bij de beheerdersorganisatie en passend bij de opgave. 
 
In het verleden heeft informatie over beheer en onderhoud (assetmanagement) niet de aandacht gekregen die het 
nodig heeft. Om deze systeemsprong te kunnen maken, moeten we ons meer richten op de beheerder. Zij/hij moet 
aan het stuur komen om de (digitale) koers te kunnen bepalen. Om dit proces te starten en om beter inzicht te krijgen 
in wat digitalisering voor tunnels zou kunnen betekenen, zijn we gestart met het bepalen van de doelstellingen voor 
de komende tien jaar. 

2.1  Doelstellingen 

Het proces (zie bijlage 1) is begonnen met het formuleren van een gedeelde visie op de waarde van digitalisering in de 
tunnelsector. Hiervoor is gekeken vanuit drie perspectieven, wat niet wegneemt dat ze allen bijdragen aan de 
belangen van de tunnelbeheerder. 
 
Er bleek breed draagvlak te zijn voor de volgende drie doelstellingen:  

1. Digitalisering maakt tunnels beter aantoonbaar veilig in steeds veranderende omstandigheden 
2. Digitalisering zorgt voor een snellere openstelling en een kortere renovatie 
3. Digitalisering zorgt voor een optimale beschikbaarheid en maakt beheer en assetmanagement eenvoudiger 

en beter planbaar.  
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2.2  Opzet programma Digitalisering 

Gebaseerd op de drie doelstellingen, en de daaruit afgeleide subdoelstellingen, zijn tweeënzeventig (!) experts uit het 
COB-netwerk in negen themagroepen aan de slag gegaan om de opgave nader te beschouwen (wat is hier eigenlijk 
het probleem?). Ze hebben onderzocht wat de belangrijkste sleutels om als COB-gemeenschap aan te willen draaien 
(wat gaan we dan doen?). Op basis van hun resultaten is het programma voor digitalisering opgesteld, zie 
onderstaand schema en de uitwerking in hoofdstuk 3. In bijlage 2 is terug te zien hoe de groepen zich verhouden tot 
de projecten die nu in het programma zijn gedefinieerd. 
 
 

 
 
De plaat visualiseert ook de gedachte achter het programma. De ‘empowerment van de tunnelbeheerder’ staat 
centraal: de beheerder groeit nog meer in haar rol als assetmanager, ontwikkelt een eigen visie en stuurt de gewenste 
digitale ontwikkeling aan. Hiervoor is invloed (macht) en kracht nodig. In het programma wordt gekeken hoe het COB-
netwerk een bijdrage kan leveren aan deze invloed en kracht. 
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De beheerder moet kunnen meebewegen met de levenscyclus van de tunnel. Die levenscyclus is weergegeven als 
paarse lemniscaat. Met de komst van circulariteit moeten we de levenscyclus van een tunnel gaan zien als een 
oneindig doorlopend proces in plaats van een rechte lijn van bouw naar sloop.  
 
De praktijkprojecten vormen een digituin; een proeftuin om ideeën voor digitalisering op te halen, te zaaien, te laten 
groeien, te oogsten én te benutten. In de digituin groeit een ‘boom’ waar we de vruchten van kunnen plukken in de 
vorm van digitale instrumenten en begrippenkaders. 
 
Werkpakketten 
Kern van het programma is het ‘digitaal groeimodel tunnels’ (DGT, werkpakket 2) waarbij in en bij de tunnels, samen 
met de tunnelbeheerders, de digitale ontwikkeling wordt vormgegeven. Het COB-netwerk heeft als rol om: 

a. De digitale ontwikkeling van de tunnelbeheerorganisatie te stimuleren en faciliteren om de drie genoemde 
doelen te helpen behalen. 

b. De tunnelbeheerder te helpen een succes te maken van die ontwikkeling voor zijn eigen tunnel en eigen 
assetmanagementorganisatie. 

c. De tunnelgebonden ervaringen te bundelen en te vertalen in algemene kennis en afspraken. 
d. Tunnel-overstijgende onderzoeken en innovaties te faciliteren en te stimuleren. 

  
Zoals reeds ervaren bij het civiele tunnelprogramma is het voor de inzet van het COB-netwerk belangrijk om de 
behoefte van de tunnelbeheerorganisatie in het oog te houden. Bij het civiele programma is dat de wens om inzicht te 
hebben in de constructieve staat van de tunnel. Bij het digitale programma is dit de behoefte om inzicht te hebben in 
de meest effectieve manier om informatie ter beschikking te krijgen om besluiten te kunnen nemen.  
 
Naast het opstarten en uitvoeren van de basisprojecten (werkpakket 1) en de koppeling met de praktijk (werkpakket 
2) gaan we ook een aantal inhoudelijke projecten opstarten (werkpakketten 3, 4 en 5). Deze projecten hebben als doel 
de gang erin te houden en het voorwerk te doen, zodat we in 2022 op basis van de resultaten uit werkpakket 1 en 2 
verder kunnen. Belangrijk hier is dat we in 2021 die activiteiten selecteren die sowieso nuttig zijn, die redelijk los van 
elkaar zijn uit te voeren en die niet afhankelijk zijn van de uitkomsten van werkpakket 1 en 2. Daarnaast is gekeken 
naar de haalbaarheid binnen het netwerk. Vanaf 2022 wordt meer gekeken naar integratie van de projecten richting 
de doelstellingen.  
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3. De werkpakketten 
In hoofdstuk 2 staat beschreven wat we willen bereiken en hoe we het proces samen met de tunnelbeheerders en het 
COB-netwerk willen inrichten. Hoofdstuk 3 beschrijft wat we precies gaan doen om die doelen te bereiken.  

3.1 Werkpakket 1: Gemeenschappelijke basis 

In de uitwerking van de themagroepen zijn drie belangrijke vragen naar boven gekomen die bij iedere mogelijke 
ontwikkeling van belang zijn:  
1 De businesscase: is digitalisering überhaupt wel zinvol?  
2 Cultuur: welke drempels zijn er, kunnen we het als sector aan?  
3 Taal/data:wat spreken we er dan over af, welke taal gaan we spreken? 
 
Voor de juiste beantwoording van deze drie vragen is basiskennis nodig; hier is werkpakket 1 op gericht.  
 

3.1.1 Werkpakket 1A - Businesscase 

Heeft een digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer 
weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om de onderzoeksprojecten in het 
programma werkelijk door te rekenen. 
 
Er zal onderzoek gedaan worden naar een generiek toepasbaar besluitondersteunende methode om een businesscase 
mee op te stellen, die op zijn beurt de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Als deze 
basis gereed is, kunnen alle projecten hierop leunen en voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase 
uitvoeren. 
 
Deliverable 
Een afwegingskader voor het uitvoeren van een businesscase voor digitalisering. 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Er ontstaat een basis-afwegingskader door een framework op te zetten op basis van de multicriteria-analyse methode 
(MCA) en een set basisgegevens te verzamelen. Deze methode wordt aanbevolen door het Steunpunt economische n 
expertise (SEE) van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt sterk geleund op de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 
Het idee is de financiële kosten-batenanalyse (kwantitatief) met een kwalitatieve analyse (MCA) te combineren tot 
een conclusie/advies. 
 
Voor het bepalen van de criteria is het nodig de context te bepalen waarbinnen we data en modellen plaatsen. Het 
gaat dan om inzicht in wie de precieze stakeholders zijn en wat voor hen de meerwaarde is van data en modellen. En 
inzicht in het huidige gebruik van data en modellen en wat daar de behoeftes, uitdagingen en hiaten bij zijn. Dat valt 
onder het verzamelen van basisgegevens. Belangrijk is hier dat de set aan basisgegevens wordt getoetst en gevoed 
door de mensen uit de praktijk. De tunnelbeheerders zijn hier sturend in. Zij bepalen wat van belang is voor de 
afweging en bepalen daarmee de invulling van de factoren die iets gaan zeggen over de waarde van een digitaal 
middel. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande datum 

Uitvraag Eind april 2021 

Opdrachtverstrekking Eind mei 2021 

Gegevensverzameling basisgegevens (stap 1 t/m 6*) Juni-september 2021 

Vaststellen basisgegevens Eind september 2021 

Concept afwegingskader (stap 7*) Eind september 2021 

Uitvoeren businesscase in digituin Oktober 2021 

Definitief afwegingskader Midden december 2021  

 
* Stap 1 t/m 7 zijn verder uitgewerkt in het PvA Businesscase in bijlage 3.7. 



Pagina 10 van 33  januari 2021 

 

 

3.1.2 Werkpakket 1B - Cultuur 

Welke dingen doen we die wel of niet bijdragen aan het toepassen van digitale middelen? Welke drempels zijn er? 
Door inzicht in de cultuur is het beter mogelijk in een project een uitwerking te maken van een digitaal middel dat ook 
werkelijk wordt toegepast, en om activiteiten daarvoor mee te nemen.  
 
Digitalisering kan gezien worden als een verandertraject binnen bestaande organisaties en gaat daarmee ook over het 
creëren van draagvlak en vertrouwen om de verandering mogelijk te maken. Door de acceptatie van digitale middelen 
te vergroten, vergroot ook de inzetbaarheid van de middelen. 
 
Het doel is om in 2030 binnen de sector beter gebruik te maken van digitale gereedschappen. Werkwijzen zijn hierop 
afgestemd en ingebed in de betrokken organisaties en hun processen en procedures. Hiertoe zijn deze 
gereedschappen doorontwikkeld voor de verschillende doelen van de betrokken organisaties. 
 
Deliverable 
Gedragsanalyse plus leidraad /werkwijzer culturele aspecten digitalisering, gedragsbeïnvloeding strategieën, etc.  
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Eerst willen we meer inzicht in het gedrag van mensen en organisaties die invloed hebben op het toepassen en 
doorontwikkelen van digitale gereedschappen. Welk gedrag zorgt er voor dat dit wel goed verloopt en welke drempels 
zijn er. Tevens willen we inzicht in de verschillen in organisaties die met digitale gereedschappen zouden kunnen 
werken en hoe zij onderling (op de koppelvlakken) informatie kunnen overdragen. 
 
In het plan van thema 1 (bijlage 4.1) is een eerste inventarisatie gedaan van culturele veranderingen (wat willen we 
bereiken, wat hebben we nodig) en culturele drempels (wat willen we kwijt, waar hebben we last van).  
 
De analyse binnen cultuur moet een kennisbasis bieden waarop we kunnen leunen als we verder invulling willen 
geven aan toepassing van digitale middelen en overdracht van informatie tussen partijen. Er moet zicht komen op een 
manier (methodische aanpak) hoe om te gaan met het invoeren van digitalisering. De analyse moet uitgevoerd 
worden in (lopende) tunnelprojecten waarin concrete situaties worden onderzocht. Op basis van deze analyse wordt 
een leidraad opgesteld met richtlijnen hoe hier mee om te gaan.  
Kennisinstituten zoals Universiteit van Amsterdam (prof. dr. H.W. Volberda) en Nijmegen (Dijksterhuis/van Baaren) 
maar ook experts van TNO (zoals Dr. P. Oeij) en psychologen/gedragsbeïnvloeder vanuit het COB-netwerk die zich 
bezighouden met sociale innovatie (workplace innovation) en niet-technische innovatie/gedragsbeïnvloeding zullen 
worden betrokken.. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande datum 

Uitvraag Eind april 2021 

Opdrachtverstrekking Eind mei 2021 

Onderzoek in praktijk projecten Juni-oktober 2021 

Concept analyse en leidraad Midden oktober 2021 

Definitief analyse en leidraad Midden december 2021  

 
 

3.1.3 Werkpakket 1C - Taal/data 

Dit project richt zich op de afspraken die we moeten maken. Het idee is (een basis voor) een taal te ontwikkelen die 
we steeds verder kunnen uitbouwen volgens vastgelegde regels. De taal helpt ons stabiliteit te krijgen in de informatie 
die we willen delen zonder dat we daarvoor alle data zouden moeten standaardiseren. De taal moet de basis vormen 
waarmee we data meer inhoud kunnen geven en deze goed kunnen overdragen en gebruiken. Hiervoor zijn helder 
geformuleerde definities en kaders benodigd, ook kwaliteit van data speelt hier een rol. Een solide semantische basis 
kan op de lange termijn het middel vormen om alle informatie van een tunnel gedurende de complete levenscyclus in 
te winnen. De semantische basis is geen opnieuw uitgevonden wiel, maar bouwt verder op bestaande standaarden. 
 
Het doel is om als tunnelsector in 2030 een gemeenschappelijke taal te spreken voor het uitwisselen en gebruiken van 
data, en een gezamenlijk begrip te hebben van de kwaliteit van de data. Ook weten we bij de start van een 
levenscyclus welke informatie we moeten vastleggen zodat we over de gehele keten en de gehele levensduur efficiënt 
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kunnen werken. We hebben inzicht in data, modellen, software en hardware zodat we deze in kunnen zetten om de 
levenscyclus te optimaliseren. 
 
Deliverable 
Semantische basis: basisafspraken en leidraad voor een taal en de manier om deze uit te breiden. 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Voor deze pijler moet gekeken worden hoe een dergelijke taal (basis) kan worden ontwikkeld. Ook moet de informatie 
die hiervoor nodig is worden verzameld door de huidige situatie in kaart te brengen en de gemeenschappelijkheid en 
variatie daarin te onderkennen en mee te nemen in de taal. Kwaliteit van data speelt hier ook een rol. 
 
De analyse voor taal/data moet een semantische basis bieden die verder kan worden ontwikkeld en aangevuld. De 
basis moet ten minste een taalopzet bieden voor alle levensfasen (ontwerp, bouw, V&V en testen, onderhoud en 
beheer, gebruik) en aspecten (veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, status/toestand, verkeer, opleiden, 
trainen en oefenen, duurzaamheid).  
 
Bij de uitvoering van dit project worden partijen betrokken die bekend zijn met het opstellen van een dergelijke 
taalbasis en partijen die een standaard hebben uitgewerkt waarmee nu ervaring wordt opgedaan. Op basis van de 
semantische basis die is gelegd, kan een proef worden gedaan bij een tunnelproject (digituin) om uit te proberen of de 
basis van de taal passend en werkbaar is. De gegevens uit deze proef worden verwerkt in de definitieve versie van de 
basis. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande datum 

Uitvraag Eind augustus 2021 

Opdrachtverstrekking Eind september 2021 

Onderzoek Oktober-december 2021 

Concept semantische basis Midden december 2021 

Toepassen semantische basis in digituin Begin 2022 

Definitief semantische basis Midden maart 2022 

 

3.1.4 Werkpakket 1D - Wetenschap als vervolg van kennisbasis 

Op basis van de uitkomsten uit het werkpakketten 1A t/m 1Cverwachten we ook een basis te kunnen neerleggen voor 
de meer fundamentele vragen die onder dit programma liggen. Wat is niet met elkaar op te lossen of uit te zoeken in 
en samen met de praktijk? Welke kennishiaten gaan ons werkelijk tegenhouden? Welke wetenschappelijke innovaties 
gaan ons helpen om te versnellen? Denk aan onderwerpen als a priori betrouwbare software en de rol van smart 
mobility (kan de tunnel dan dommer?). In 2021 wordt een start gemaakt met deze wetenschappelijke basis door het 
inrichten van een groep bestaande uit relevante hoogleraren van de drie technische en andere relevante 
universiteiten2. Naar verwachting zal in 2022 een eerste schets voor dit werkpakket kunnen worden neergezet.  

3.2 Werkpakket 2: Aansluiting praktijkprojecten 

Zoals reeds ervaren bij het civiele tunnelprogramma is het voor de inzet van het COB-netwerk belangrijk om de 
behoefte van de tunnelbeheerorganisatie in het oog te houden. Bij het civiele programma is dat de wens om inzicht te 
hebben in de constructieve staat van de tunnel. Bij het digitale programma is dit de behoefte om inzicht te hebben in 
de meest effectieve manier om informatie ter beschikking te krijgen om besluiten te kunnen nemen. 
 
In de eerste maanden van 2021 zal het de coördinator Digitalisering van het COB samen met de directeur gesprekken 
voeren met alle tunnelbeheerders in Nederland en Vlaanderen om samen te onderzoeken welke ambities, 
vraagstukken of opgaven deze organisaties hebben die verband houden met de digitaliseringsdoelstellingen uit het 
tunnelprogramma. We richten ons dus op datgene waar al energie op zit vanuit de beheerder. Gezamenlijk wordt 
bekeken of het COB-netwerk kan fungeren als hulp en motor.  
 

 
2 Ledenlijst wetenschappelijke groep volgt later. 
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De activiteiten in dit werkpakket vinden wij de kern van het programma en noemen we het ‘digitaal groeimodel 
tunnels’ (DGT) waarbij in en bij de tunnels, samen met de tunnelbeheerders, de digitale ontwikkeling wordt 
vormgegeven. Het COB-netwerk heeft als rol om: 

a. De digitale ontwikkeling van de tunnelbeheerorganisatie te stimuleren en faciliteren om de drie genoemde 
doelen te helpen behalen. 

b. De tunnelbeheerder te helpen een succes te maken van die ontwikkeling voor zijn eigen tunnel en eigen 
assetmanagementorganisatie. 

c. De tunnelgebonden ervaringen te bundelen en vertalen in algemene kennis en afspraken. 
d. Tunnel-overstijgende onderzoeken en innovaties te faciliteren en stimuleren. 

 
Doelstelling voor 2030 is om, net als bij het civiele programma, 22 tunnels inhoudelijk te laten participeren in de 
digitale ontwikkellijn. 

3.3 Werkpakket 3: Tunnelveiligheid 

3.3.1 Aantoonbaar veilig meten en beslissen 

Beschrijving en doelstelling 
Verkenning ‘Aantoonbaar veilig’ meten 
In het kader van betrouwbaarheid en beschikbaarheid speelt de vraag of het nog (aantoonbaar) veilig (betrouwbaar) 
is een tunnel open te houden (beschikbaar). Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen is het 
van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en om vast te stellen welke data daar uiting 
van geeft dan wel een bijdrage aan levert. Deze informatie heeft een link met  
 
Inventarisatie prestatie killers en samenhang faalcriteria veiligheid 
Als helder is welke data bijdraagt aan ‘aantoonbaar veilig’ dan kan ook verder worden gekeken welke prestatiekillers 
er zijn. Dit biedt de basis voor projecten die later in de tijd gelegen zijn maar wel gebruik maken van een meer 
gedefinieerd begrip van ‘aantoonbaar veilig’. Hierin moeten de doelstellingen uit Onderzoek overkoepelende 
vraag/behoefte stakeholders worden meegenomen. 
 
PvE beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars  
Maakt gebruik van de informatie die is vastgelegd bij aantoonbaar veilig en prestatiekillers. Dit geeft een mooie 
opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars. Het is immers 
voor bedienaars van belang te weten hoe het qua tunnelveiligheid gesteld is met een object. Is deze niet meer veilig 
dan moeten maatregelen worden genomen. Doelstelling is dat het beslissingsondersteunend systeem de bedienaar 
adviseert op basis van de werkelijke situatie in de tunnel gecombineerd met een gedragen begrip van tunnelveiligheid. 
 
Te betrekken anderen 
Fieldlab CAMINO kan hier een mooie aanvulling zijn. Tevens zijn praktijkprojecten die ook beheer in hun scope hebben 
weggezet bij de markt goede bronnen om te kijken hoe dit is vormgegeven (denk bijvoorbeeld aan de 
Gaasperdammertunnel en Rotterdamsebaan). 
 
Deliverable 
1. Vaststelling criteria ‘aantoonbaar veilig’ 

2. PvE beslissingondersteunend systeem bedienaar 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
In de tunnelstandaarden) wordt al een goede voorzet gegeven in de vorm van de ‘Faaldefinities’. Door het vaststellen 
van faaldefinities (wanneer faalt een functie) ontstaat een afweegcriterium om wat te zeggen over het 
functioneren van een tunnel. Deze faaldefinities kunnen ook actief worden gevoed vanuit de tunnelsystemen. 
Met deze data kan beter inzicht worden verkregen in de status van de tunnel als het gaat om aantoonbaar veilig. 
 
Vastgesteld moet worden wat er wordt verstaan onder ‘aantoonbaar veilig’. Deze informatie moet verder uitgewerkt 
worden in de werkelijke data die er invulling aan geeft. Hiervoor wordt gekeken naar prestatie killers en de 
samenhang van faalcriteria. Wat is nou van invloed op bepaalde data? En zijn hier beheersmaatregelen denkbaar? Is 
het mogelijk een faalboom op te zetten? Het vormt de opmaat voor het onderbouwen van een 
beslissingsondersteunend systeem. 
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Hiervoor wordt een verdere uitwerking gedaan van de beheersmaatregelen en de faalboom om daar de acties voor de 
bedienaar aan te koppelen. Deels is dit vastgelegd in de landelijke tunnelstandaard voor rijkstunnels. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Verkenning criteria ‘aantoonbaar veilig’ Q3 2021 

Vaststellen ‘aantoonbaar veilig’ Eind Q4 2021 

  

Inventarisatie benodigde data Q2 2022 

Voorstel beheersmaatregelen en faalboom Q4 2022 

  

Verder uitwerken beheersmaatregelen en faalboom Q2 2023 

Voorstel beslissingsondersteunend systeem bedienaar Q3 2023 

PvE beslissingondersteunend systeem bedienaar Q4 2023 

 

3.3.2 Volwassenheidsmodel V&V 
Beschrijving en doelstelling 
Voorstel volwassenheidsmodel V&V 
Door toepassing van een volwassenheidsmodel kan de kwaliteit van het V&V-proces in zowel de project- als 
exploitatiefase worden verhoogd. Er komt meer nadruk op de ontwikkeling en controle van de kwaliteit. De nadruk op 
kwaliteit zorgt voor beter gewogen afwegingen tussen kwaliteit en de meer doorslaggevende factoren tijd en geld in 
een project. Er wordt geïnventariseerd of een volwassenheidsmodel (zoals bijvoorbeeld CMMI of TPI) bijdraagt aan 
het beter borgen van de kwaliteit. Doel is om een meer beheerst proces te bewerkstelligen. 
 
Roadmap volwassenheidsmodel V&V 
Door beheersing van het proces is aantoonbaarheid in algemeenheid beter geborgd. Projecten kunnen daardoor 
kwaliteitsaspecten zoals veiligheid (bijvoorbeeld bij vergunningaanvraag BG) expliciet onderbouwen (aantoonbaar 
geverifieerd en gevalideerd). Om te komen tot een verbeterproces worden volgordelijke verbeterstappen voorgesteld. 
Deze volgordelijke verbeterstappen volgen uit het voorstel voor het volwassenheidsmodel. Dit vormt de roadmap tot 
het feitelijk verbeteren en te komen tot een meer beheerst proces dat in een tunnelproject kan worden toegepast. 
 
Deliverable 
1. Voorstel volwassenheidsmodel  

2. Plan van aanpak-roadmap volwassenheidsmodel opleveren 

 

Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Uitzoeken welke voordelen er zijn van een volwassenheidsmodel, welke criteria meespelen bij een beheerst proces en 
hoe hiervoor draagvlak te creëren. Belangrijk is hier voldoende experts in het netwerk te vragen hoe een 
volwassenheidsmodel precies werkt en wat daarvan iets toevoegt voor de beheersing van V&V.  
 

Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Inventarisatie Q3 2021  

Voorstel volwassenheidsmodel en toepassing Q4 2021 

Uitwerking roadmap Q2 2022 

Plan van aanpak Roadmap Q4 2022 

 

3.3.3 V&V-bibliotheek 
Beschrijving en doelstelling 
Verrijken groeiboek Digitaal aantonen 
In het eerste tunnelprogramma is een digitaal groeiboek opgeleverd rondom digitaal aantonen. In dit groeiboek 
is gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijk begrippenkader en een gedeeld beeld over de 
volwassenheid van de diverse instrumenten. In 2021 willen we dit groeiboek verrijken met de ervaringen vanuit 
de recente praktijk als opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek.  
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Inventarisatie en opzet V&V bibliotheek 
De V&V bibliotheek bevat elementen die duur zijn om te ontwikkelen, denk hier aan simulatoren of delen van 
een testomgeving maar ook (op termijn) aan strategieën en metrieken. Het loont ze te delen en uit te lenen voor 
gebruik. Om te komen tot elementen die in de bibliotheek kunnen worden geplaatst is onderzoek nodig. 
 
Standaardisatie van methoden, processen en documenten voor V&V en testen, helpt infraprojecten sneller, 
goedkoper, transparanter en beter aantoonbaar (dus met hogere kwaliteit) uit te voeren. Minder variatie leidt tot 
meer herbruikbaarheid. Maar voor standaardisatie komt kennis delen en leren om tot een meer gedragen begrip te 
komen van hetgeen wel of niet bijdraagt aan V&V. Het idee is daarom dergelijke kennis (best practices, aanpakken, 
strategieën) te delen in een bibliotheek. 
 
Doel is om organisaties zover te krijgen dat ze hun kennis, ervaring en zelf ontwikkelde producten willen delen en dat 
ook daadwerkelijk doen. Hierdoor ontstaat een soort kennisbank met bijbehorende bibliotheek van tools waarvan 
volgende projecten gebruik kunnen maken. 
 
Verkenning representatieve testomgeving 
Vervolgens kan gekeken worden of ook dit gedeelde begrip verder kan worden gedefinieerd en wederom gedeeld. 
Een representatieve (en herbruikbare) testomgeving met bijbehorende simulatoren geven extra waarde bij de 
uitvoering van testen; het ondersteunt een verdere standaardisatie (kwaliteitsverhoging) en door de herbruikbaarheid 
levert dit winst op. Door (delen van) testomgevingen en simulatoren uit te lenen kunnen we ook hier uitproberen of 
dit werkt. Bij renovatieprojecten in tunnels waarbij zoveel mogelijk “open tijdens de verbouwing” speelt, draagt dit bij 
aan “minder hinder”.  
 
Doelstelling is uit te zoeken wat de testomgeving precies inhoudt (doel, scope en werking) en welke factoren bepalend 
zijn in de representativiteit van een testomgeving. Simulatoren worden hierin meegenomen. 
 
Deliverable 
1. Versie 2.0 groeiboek digitaal aantonen 
2. Definitie testomgeving en simulatoren opstellen 
3. Voorstel opzet bibliotheek 
4. Lancering bibliotheek 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Het groeiboek digitaal aantonen wordt verrijkt met ervaringen uit de recente praktijk. Dit gebeurt, zoals gebruikelijk 
bij het COB, met behulp van experts en redacteuren die ervaringen vastleggen en/of ophalen en daarbij gereviewed 
worden door een expertteam.  
 
Het opzetten van de bibliotheek is ambitieus en complex. Gestart wordt hier dan ook met een inventarisatie van het 
draagvlak om dingen te delen en een inventarisatie naar de kennis, ervaring of producten die gedeeld kunnen worden. 
Tevens worden definities opgesteld zodat helderheid komt in categorieën waar de bibliotheek uit is opgedeeld. Alle 
informatie komt en wordt uitgeprobeerd in praktijkprojecten. Tevens wordt uitgezocht hoe kennisdelen kan worden 
bevorderd. 
 
Speciale aandacht voor het verkennen van de scope en de werking van een testomgeving en de toepassing van 
simulatoren. Representativiteit van deze onderdelen is van belang voor de herbruikbaarheid er van. In de kielzog 
hiervan wordt ook gekeken naar gebruikte digitale tunnel tweelingen. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Verrijken groeiboek digitaal aantonen heel 2021 

Versie 2.0 groeiboek digitaal aantonen gereed Q1 2022 

Analyse en voorstel stimuleren kennis/ervaring/tools delen Q4 2021 

Inventariseren draagvlak Q4 2021 

Inventarisatie en ophalen Wat is er te delen? 

Bijvoorbeeld ophalen best-practices t.a.v. testtools 

Q2 2022 

Verkenning testomgeving, simulatoren, tweeling Q3 2022 

Definitie categorieën bibliotheek Q4 2022 
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Definitie testomgeving en simulatoren Q4 2022 

Voorstel opzet bibliotheek Q1 2023 

Verder vullen van de bibliotheek en uitproberen in de praktijk heel 2023 en 2024 

Lancering bibliotheek  Q4 2024 

 

3.3.4 Verwachtingen digitale middelen 

Beschrijving en doelstelling 
Onderzoek overkoepelende vraag/behoefte stakeholders  
Er wordt onderzocht welke beelden er leven ten aanzien van digitale middelen. Er zijn in de afgelopen jaren zeer 
wisselende ervaringen opgedaan door stakeholders, zowel qua inhoud (veel of weinig middelen, uitgebreide of 
beperkte inhoud) als qua beoordeling (van nuttig tot ballast). In dit onderzoek kijken we wat de verwachtingen zijn 
van een digitaal hulpmiddel. En wat de (daarachter verscholen) overkoepelende vraag/behoefte van de stakeholders 
is. Waarbij vragen worden behandeld als: Welke doelen worden bereikt met digitalisering? Wat is de specifieke 
context van een digitaliseringsmiddel? Hoe heeft het bijgedragen? Wat ontbreekt er nog? 
 
Inventarisatie meerwaarde t.b.v. aantoonbaar veilig (top-5) 
Elke fase in de levenscyclus van een tunnel kent papieren documenten voor de aantoning van de veiligheid, maar 
verdwijnt dan ook in de boekenkast. Je wilt dit meer doortrekken in de levenscyclus. Digitalisering geeft 
mogelijkheden om gegevens beter te structureren en bij elkaar te houden, maar ook een platform te bieden met 
ervaringsinformatie vanuit andere tunnels. Hierdoor kan al in de vroege fasen van de levenscyclus rekening worden 
gehouden met mogelijke knelpunten die kunnen optreden voor een goede borging van de veiligheid. In de 
gebruiksfase kunnen met digitalisering data worden vastgelegd die van belang kunnen zijn voor het onderhoud en 
beheer van de betreffende tunnel, maar ook voor het ontwerp van andere nog te realiseren tunnels. Deze overtuiging 
wordt verder in beeld gebracht door na te gaan welke digitaliseringsmiddelen de meeste waarde toevoegen aan de 
tunnel in zijn levenscyclus (vanuit het doel aantoonbaar veilig). En deze wordt vastgelegd in een top5.  
 
Deliverable 

1. Opstellen top 5 digitaliseringsmiddelen 
2. Notitie hoe nu verder opleveren 

 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Stakeholders; beheerders, veiligheidsadviseurs,hulpdiensten en ontwikkelaars worden bevraagd over de doelen en 
context van digitale middelen. Dit gaat enerzijds door ze te interviewen en anderszijds door ze samen te brengen 
(symposium/focusgroep/hackathon/etc) en aan de hand van demonstraties van digitale middelen verder in te laten 
zoomen. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Onderzoek vraag/behoefte (interviews) Q2 2022  

Inventarisatie digitale middelen Q3 2022 

Demonstratie digitale middelen Q4 2022 

Opstellen top 5 Q1 2023 

Notitie hoe nu verder Q2 2023 

3.3.5 Proof of concept leeromgeving 
Beschrijving en doelstelling 
Voorbereiding proof of concept leeromgeving 
Hoe ziet de ideale (virtuele) wereld van opleiding, training en oefening (OTO) eruit voor (alle) bij tunnelprojecten 
betrokken partijen? 
 
Het ideaalbeeld is dat elke tunnel in Nederland beschikbaar is als virtuele tunnel welke project-, fase- en organisatie 
onafhankelijk is. De virtuele tunnel is zowel toepasbaar voor het vakbekwaam worden als het vakbekwaam blijven van 
personeel (zowel bediening, incidentafhandeling als beheer & onderhoud). Tevens is de virtuele tunnel altijd 
beschikbaar. 
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De stip op de horizon (2030) is dat er voor elke tunnel in Nederland een virtuele werkelijkheid is, bestaande uit zowel 
de tunnel (met inbegrip van de TTI), haar omgeving als het bediensysteem (MMI/GUI) Deze virtuele tunnel is 
bruikbaar voor alle facetten en partijen van belang bij ontwerp, bouw, beheer (incl. hulpverlening) en onderhoud en 
vanaf de planfase en gedurende de openstelling. 
 
Uitvoeren Proof of concept leeromgeving 
Een Proof of Concept (PoC) is een methode om te demonstreren of bijvoorbeeld een idee, technologie of 
functionaliteit haalbaar is en aansluit bij de belevingswereld van de beoogde gebruikers. Oftewel of het enige potentie 
heeft om daadwerkelijk gebruikt te worden zodra het op de markt geïntroduceerd is. Met een proof of concept krijgen 
ideeën een stuk meer richting. 
 
De PoC moet aantonen dat het mogelijk is te komen tot 1 platform waar in eerste instantie zowel bediening als 
incidentafhandeling in kan trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen 
worden uitgevoerd.  
 
Deliverable 
1. Opstellen proof of concept leeromgeving 
2. Opstellen roadmap  
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Het project Virtueel OTO dat liep in het eerste tunnelprogramma, maakte duidelijk welke partijen, welke leerbehoefte 
en verantwoordelijkheden hebben. Hierop kan verder worden gebouwd als wordt gekeken naar een eerste opzet voor 
een virtuele leeromgeving. Binnen dit project wordt de eerste voorbereiding en uitwerking gedaan voor een proof of 
concept van een virtuele leeromgeving. Parallel aan het project wordt meegekeken, gedacht en waar mogelijk 
geëxperimenteerd om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan worden en of de ‘stip op de horizon’ 
inderdaad bereikbaar is in 2030. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Plan van aanpak PoC leeromgeving Q4 2021 

Proof of concept leeromgeving Q4 2022 

Lanceren en uitproberen in de praktijk basis Q2 2023 

Lessens learned PoC en uitwerken concept naar PvE.  

Uitvoeren businesscase 

Q1 2024 

Roadmap virtuele oefentunnel uitvoeren, jaarlijkse 

evaluatie en go/no go uitbreiding  

Q4 2025 

 

3.4 Werkpakket 4: Beheer en onderhoud 

3.4.1 Ken je tunnel digitaal 

Beschrijving en doelstelling 
Digitalisering Ken je tunnel 
In een eerder COB-traject is een handleiding en template gemaakt voor opstellen van een handboek ‘Ken je tunnel’. In 
zo’n handboek wordt informatie verzameld over de tunnel en compact en in samenhang weergegeven. Hierin worden 
met name de specials opgenomen die niet al vastliggen in andere (gangbare) documentatie vormen van de tunnel. Dit 
document wordt nu in principe handmatig ingevuld maar zou mogelijk ook digitaal gemaakt kunnen worden. Om dit 
verder te onderzoeken wordt geadviseerd eerst een aantal basisvragen te beantwoorden over het gebruik en de 
mogelijkheden van “Ken je tunnel”. Daarnaast willen we een pilot starten bij een tunnelorganisatie die nu al werkt 
met de papieren versie.  
 
Deliverable 
1. Uitvoeren pilot bij praktijkproject en uitkomsten beschrijven 
2. Resultaten minimaal laten terugkomen in groeiboek Renoveren 
 
Aanpak en mijlpalen en deliverables 
Inventarisatie handboek “Ken je tunnel” i.r.t. digitalisering door bij tunnelbeheerder antwoorden op de voorgestelde 
vragen op te halen. 
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Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Inventarisatie gebruik en mogelijkheden “Ken je tunnel” Q4 2021 

Pilot uitvoeren bij praktijk project en uitkomsten beschrijven Q2 2022 

Resultaten minimaal terug laten komen in groeiboek ‘renoveren’ Q3 2022 

 

3.4.2. Dashboard 

Beschrijving en doelstelling 
Informatie op en achter het dashboard 
Door toedoen van steeds complexer wordende systemen en contracten en de alsmaar heviger wordende druk om te 
optimaliseren en te voldoen aan prestatie-eisen, is het lastig om onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking 
tot risico’s, kosten en de prestaties van een individueel asset of het totale areaal. Aan de andere kant genereren 
steeds meer assets en systemen data, maar op dit moment wordt deze data onvoldoende ingezet om het 
assetmanagementlandschap optimaal in te richten en hiermee de juiste beslissingen te nemen. Een veel voorkomend 
probleem is dat data slechts data blijft en hierdoor niet optimaal ingezet kan worden ten gunste van de assets.  
 
Onderzoek naar deze data is nodig, onder andere om prestatie killers te vinden. Dit moet in samenhang met het 
voorstel voor Aantoonbaar veilig meten en beslissen. Met deze data kan informatie op het dashboard worden 
gepresenteerd. Daarnaast moet helder zijn wat een beheerder op een dashboard nodig heeft. Tevens wordt gekeken 
naar toepassing van dashboards in andere markten. 
 
Deliverable 
1. Opleveren uitwerking beheersmaatregelen en faalboom 
2. Voorstel dashboard inclusief Plan van eisen 
3. Evaluatie en opleveren PvE versie 2.0 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Door middel van het houden van interviews, het doen van desk research en in samenwerking met verschillende 
beheerders en andere stakeholders zal de informatiebehoeften en use cases worden uitgeschreven. Op basis hiervan 
kan worden bepaald welke data (informatie) nodig is om in de behoeften te voorzien, tevens kan worden 
geconcludeerd welke informatie op het dashboard gepresenteerd dient te worden. Voor het uitwerken van het 
dashboard wordt eerst een verdere uitwerking gedaan van de beheersmaatregelen en de faalboom. Op basis hiervan 
kan ook gekeken worden naar de fouttolerante systemen.  
 

Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Interviews, desk research Q3 2021 

Informatiebehoefte en use cases dashboard uitwerken Q1 2022 

Inventarisatie benodigde data en kijken in andere markten Q3 2022 

Voorstel beheersmaatregelen en faalboom Q4 2022 

Uitwerking beheersmaatregelen en faalboom Q1 2023 

Voorstel dashboard inclusief PvE Q4 2023 

Uitproberen in de praktijk en doorontwikkelen Q1  2025 

Evaluatie en opleveren versie 2.0 PvE  Q3 2025 

 
 
 

3.4.3 Fouttolerante systemen en onderhoud 

Beschrijving en doelstelling 
PvE fouttolerant ontworpen systemen 
We streven naar tunnels die wat betreft beheer en onderhoud zelf aan kunnen geven waar en wanneer onderhoud 
nodig is en welke componenten zullen wanneer vervangen moeten worden (predictive maintenance). Hiervoor 
moeten systemen fouttolerant ontworpen worden, zullen zelf-diagnosticerend zijn en zullen functie-herstellende 
mechanismen kennen. Bij toch optredende storingen zal de tunnel een veilig alternatief moeten bieden en/of 
beheerders (en uitvoerende technici) adviseren welke beheersmaatregelen nodig zijn om de tunnel veilig open te 
kunnen houden.  
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Het doel van dit project is te achterhalen welke eisen worden gesteld aan systemen om ze fouttolerant te maken, en 
wat nodig is om functionaliteit als zelf-diagnostics en functie-herstel toe te voegen.  
 
PvE beslissingsondersteunend systeem voor technici 
Naast het beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars is het wenselijk een beslissingsondersteunend systeem 
voor technici te ontwikkelen. Op basis hiervan kunnen technici worden geïnformeerd over storingen en waar 
onderhoud of vervangingen noodzakelijk zijn en zal de tunnel zelf in hoge mate configuratiegegevens invullen in de te 
vervangen componenten. 
 
Deliverable 
1. Plan van eisen fouttolerante systemen opleveren 
2. Plan van eisen beslissingsondersteunend systeem voor technici opstellen 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
De gegevens die zijn opgehaald voor het dashboard en verder zijn uitgewerkt in beheersmaatregelen en faalbomen 
worden hier gekoppeld aan het ontwerp van fouttolerante systemen. Er ontstaat inzicht in de eisen die we stellen om 
dergelijke systemen te ontwerpen. De lessen en informatie uit het project fouttolerante systemen draagt bij aan het 
opstellen van de eisen aan een beslissingsondersteunend systeem voor technici. Binnen het COB zullen we een 
Programma van Eisen opleveren, de uitvoering van de systemen zelf is een taak van de markt 
 

Activiteit/Deliverable Geplande datum 

Data koppelen met fouttolerante systemen Q4 2023 

PvE fouttolerante systemen Q2 2024 

PvE beslissingsondersteunendsysteem voor technici Q4 2024 

 
 
 

3.4.4 Gebruiksscenario’s 

Beschrijving en doelstelling 
Gebruiksscenario’s voor beheer en onderhoud 
Vanuit het netwerk werd aangeven dat de behoeften van verschillende stakeholders, zoals beheerders, 
bouwers, onderhouders en gemeenten, verrassend veel overeenkomen. Dat ze in de uitwerking verschillen of in 
diepgang variëren, neemt niet weg dat de stakeholders allemaal verwachten dat toekomstige gebruiksscenario’s 
minder gebaseerd zijn op risico’s en falen, maar meer pijlers zullen hebben waarop onderhoud wordt gebaseerd. Denk 
daarbij aan weerbaarheid (klimaat) maar ook circulariteit, met als mogelijk effect dan eerder wordt gekozen om 
deelcomponenten te vervangen in plaats van grotere elementen. 
 
Doel van dit project is een aantal toekomstbestendige gebruikersscenario’s op te stellen om beheer en 
onderhoudsinformatie in beeld te brengen.  
 
Informatiebehoefte uit de gebruiksscenario’s 
Op basis van de methode zoals ontwikkeld bij project 3.4.2 worden nieuwe, meer toekomstbestendige 
gebruiksscenario’s uitgewerkt waardoor assetmanagement van tunnels effectiever gebaseerd kan worden op 
meerdere pijlers. Deze resultaten zullen bijdragen aan het doorontwikkelen van het dashboard. 
 
Deliverable 
1. Concept gebruiksscenario’s gereed 
2. Beschrijving vastgestelde toekomstbestendige gebruiksscenario’s  
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Een gemixed team met expertise (vanuit beheerders, vanuit de markt en vanuit de ontwikkellijn civiel en 
duurzaamheid, waar ook nieuwe kennis wordt ontwikkeld) stelt een eerste versie van nieuwe gebruiksscenario’s op 
en toets deze bij beheerders en uitvoerende partijen. Is hier voldoende draagvlak voor dan wordt de 
onderhoudsinformatie in beeld gebracht en volgt een experimentele fase. Na deze experimentele fase volgt een fase 
waarin deze scenario’s de nieuwe toekomstbestendige scenario’s worden. 
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Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Concept gebruiksscenario’s opstellen Q2 en Q32023 

Concept gebruiksscenario’ gereed Q4 2023 

Informatiebehoefte nieuwe gebruiksscenarios in kaart Q1 2024 

Toetsen bij stakeholders en netwerk Q2 2024 

Experimenteren met toepassing nieuwe gebruiksscenario’s Q4 2025 

Vaststellen toekomstbestendige gebruiksscenario’s Q1 2026 

3.5 Werkpakket 5: Technische ontwikkeling 

3.5.1 Data ontsluiten en delen 

Beschrijving en doelstelling 
Overzicht beschikbare databronnen 
Om een goede analyse te maken van data en datasets moet een begrip zijn van de beschikbaarheid van deze data en 
of deze te ontsluiten zijn. Nog voordat kan worden gekeken of data nuttig is en gedeeld kan worden. 
 
Datasets delen en combineren 
Door statische en dynamische objectdata te delen over projecten/tunnels heen kan in toekomstige projecten een 
leerfunctie worden verwezenlijkt. Door data van meerdere tunnels met elkaar te vergelijken/combineren is het 
mogelijk algemene statistieken (zie Metrieken en data delen) op te stellen. Tevens kan historische data uit andere 
tunnels dienen als referentie voor het uitvoeren van een test in een andere tunnel. Bijvoorbeeld verkeersdata uit de 
ene tunnel kan als ‘simulatie’ aan een test worden toegevoegd bij een andere tunnel waar nog geen verkeer rijdt. 
Deze kennis moet over projecten heen beschikbaar komen en worden gedeeld. Hierbij is het nodig uit te zoeken hoe 
dit werkt, hierbij wordt aansluiting gezocht bij het project Inventarisatie en opzet V&V bibliotheek en het 
instrumentarium van het civiele tunnelprogramma. 
 
In dit project is de doelstelling een Programma van Eisen [PvE] op te stellen van de datasets die (minimaal) 
noodzakelijk zijn om relevante data te kunnen ontsluiten en te delen. 
 
Deliverables 
1. Beschrijven onderzoeksuitkomsten draagvlak delen van data 
2. Opstellen Plan van eisen (standaard) datasets om mee te starten 
3. Maken formele afspraken ontsluitenen delen datasets 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 

Er zal inzichtelijk gemaakt worden welke (informatie)bronnen er beschikbaar (kunnen) zijn. Tunnelbeheerders 
(zowel publiek als privaat) en veiligheidsbeambten van landelijke, provinciale en gemeentelijke tunnels (en 
hun Asset Managers). Aannemers en Installerende partijen (incl leveranciers) worden betrokken. Er zal een 
inventarisatie plaats vinden welke (soort) data van belang is in de gehele levensduur van een object. Hierbij moet 
worden gedacht aan V&V statistiek, parameters voor herberekening (civiel en TTI), gebruikte materialen, 
degradatiegegevens, deformatiegegevens, energiemonitoring, KPI’s.  
Ook zal geïnventariseerd worden welke programma’s er op de markt beschikbaar zijn om de bronnen beschikbaar te 
stellen/inzichtelijk te maken. Daarna worden datasets gespecificeerd, hierbij wordt data in relatie gebracht met een 
object in plaats van een project. Dit wordt vastgelegd in een PvE. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande opleverdatum 

Overzicht beschikbare databronnen opstellen Q4 2021 

Inventarisatie data Q2 2022 

Onderzoek draagvlak delen van data opleveren  Q4 2022 

Opstellen PvE (standaard) datasets om mee te starten Q1 2023 

Experimenteren met delen en ontsluiten datasets i.s.m. o.a. Camino plus vanaf 

Q4 2022 ook delen metrieken (zie 4.5.2) 

start Q1 2021 tot Q4 2023 
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3.5.2 Informatie over data 

Beschrijving en doelstelling 
Metrieken en data delen 

Op basis van beschikbare data kunnen metrieken worden opgesteld. Metrieken zijn kengetallen die worden 

verzameld gedurende een project. Door het toepassen van metrieken kunnen we kennis borgen en leren van 

het verleden. De metrieken kunnen functioneren als een norm en kunnen verschillende systemen over 

tunnels heen met elkaar worden vergeleken.  

 

Deliverable 

1. Voorstel implementatieplan metrieken 

2. Proof of concept metrieken  

 

Aanpak, mijlpalen en deliverables 

Verkenning naar welke data geschikt is voor verzameling in metrieken. Denk hierbij aan hoeveelheid 

testgevallen, soorten fouten en doorlooptijd van testen. Maar ook verkeersgegevens, storingsgegevens, 

afsluitingen etc. 

  

Activiteit/Deliverable Geplande datum 

Inventarisatie delen van metrieken en data Q4 2021 tot Q4 2023 

Onderzoeken juridische aspecten centrale opslag van 

informatie (eigenaarschap, toegang, etc.) 

Q2 2024 

Voorstel implementatieplan metrieken Q3 2024 

Proof of concept metrieken gereed Q4 2024 

 

Maken formele afspraken ontsluiten en delen datasets Q2 2025 

 
 

3.5.3 Micro-renovaties  

Beschrijving en doelstelling 
Voorstel voor het inrichten van micro-renovaties 
Tunnels hebben een lange levensduur en worden in beperkte mate gebouwd in verschillende tijdsperiodes. Elke 
tunnel heeft specifieke kenmerken. Ontwerp van installaties wijken daardoor van elkaar af wat vervangingen en 
renovaties uitzoekwerk betekent, dit is in de regel een complex en kostbaar proces. Niet altijd wordt onderhoud of 
renovaties tijdig uitgevoerd waardoor uiteindelijk een grotere ingreep nodig is.  
 
In dit project wordt onderzocht of een tunnel (tunnelontwerp) meer modulariteit kan bevatten, zodat het mogelijk 
wordt op een doelmatige manier en in veel kleinere omvang componenten uit te wisselen. Hierbij rekening houdend 
met de mogelijk uiteenlopende belangen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers.  
 
Deliverable 
Voorstel voor inrichten van micro-renovaties 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Experts beoordelen een aantal tunnelontwerpen om modulariteit mogelijkheden te onderzoeken. Verder wordt 
onderzocht hoe modulariteit organisatorisch en procedureel zou uitpakken. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande datum 

Beoordelen tunnelontwerpen Q3 2022 

Optimalisatievoorstellen in ontwerpen om micro-

renovatie mogelijk te maken 

Q2 2023 

Analyse organisatie en procedures Q3 2023 

Voorstel voor inrichten van micro-renovaties Q4 2023 
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3.5.4 Technische raakvlakken 

Beschrijving en doelstelling 
Onderzoek hardwarekoppelingen 
Tot slot moet worden nagegaan of en hoe het technisch mogelijk is om te koppelen, en met welke aspecten rekening 
gehouden moet worden, denk bijvoorbeeld aan Cyber Security, AVG etc. Het gaat over het koppelen met 
onderhoudsmanagementsystemen (OMS) (nationaal en internationaal) maar ook koppeling voor Virtual reality (VR), 
Augmented reality (AR) en Artificial Intelligence (AI). Beoordelen welke aanvullende randvoorwaarden er zijn voor een 
koppeling, denk hier bijvoorbeeld aan juridische voorwaarden en eigenaarschap van data. 
 
Deliverable 
Overzicht eisen hardwarekoppeling 
 
Aanpak, mijlpalen en deliverables 
Een afstudeerder onderzoekt of en hoe een technische koppeling mogelijk is. Experts beoordelen de mogelijkheden 
en onderzoeken welke beperkingen er zijn en welke voorwaarden (eisen) gelden aan een koppeling. Tevens wordt hier 
contact gelegd met onze internationale partners. 
 

Activiteit/Deliverable Geplande datum 

Onderzoek technische koppeling Q2 2023 

Contact leggen met internationale partners Q2 2023 

Beoordeling beperkingen en voorwaarden Q3 2023 

Opstellen eisen hardwarekoppeling overzicht gereed Q4 2023 
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4. Planning 
Voor alle werkpakketten is één gezamenlijke meerjarenplanning opgesteld. 
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5. Begroting en financiering 
 

5.1 Begroting  

De meerjarenbegroting is op aanvraag beschikbaar. In 2021 begroten we voor het digitale programma €395.000. Op 
basis van de huidige inschatting begroten we tot en met 2025 een bedrag van €1.8 miljoen.  

5.2 Financiering 

Voor de financiering kennen zijn er twee belangrijke opties naast de participatiebijdragen die normaliter al 
binnenkomen bij het COB. Vanwege de samenhang tussen de drie ontwikkellijnen heeft het COB een sterke voorkeur 
voor financiering over de drie lijnen heen. Zie ook overzicht meerjarenbegroting tunnelprogramma. Maar ook kunnen 
projecten of organisaties meebetalen aan een specifiek project of alleen de ontwikkellijn Digitaal. Daarnaast zal het 
COB actief op zoek gaan naar andere subsidies en fondsen.   
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Bijlage 1 – Hoofd- en subdoelen 
Uit vele gesprekken in de periode januari 2020 tot en met mei 2020 en het bestuderen van de deelproducten uit het 
tunnelprogramma, zijn drie hoofddoelen geformuleerd, vanuit de perspectieven tunnelveiligheid, beheer en 
onderhoud, technische ontwikkeling, zie het schema hieronder. In twee interactieve webinars zijn de hoofddoelen 
getoetst bij stakeholders, bijgeschaafd en nader ingevuld. Op deze manier denken we draagvlak te hebben gevonden 
in het netwerk van het COB. 
 

 

B1.1 Tunnelveiligheid 

Digitalisering maakt tunnels aantoonbaar veiliger in steeds wijzigende omstandigheden. 
 
Ten aanzien van het hoofddoel is veel gelijkgestemdheid; tegenstandanders en twijfelaars hebben aanvullingen 
gegeven. Daaruit komt in ieder geval naar voren dat digitalisering de potentie heeft de tunnel veiliger te maken én dat 
het de potentie heeft die veiligheid ‘aantoonbaarder’ te maken. Het hoofddoel voor tunnelveiligheid is uitgewerkt in 
de volgende acht subdoelen. 
 

1. Veiligheidsaspecten in context en samenhang 
Digitalisering geeft een enorme potentie om informatie beter en makkelijker toegankelijk te maken. Zoeken is 
makkelijker, informatie is makkelijker te beoordelen en meer in samenhang te zien(o.a. functionele werking). Is de 
context en samenhang van bepaalde informatie voor de lezer of gebruiker helder, dan kan deze informatie 
gemakkelijk worden opgenomen. De kwaliteit van de besluitvorming kan dan omhoog (sneller, beter, 
betrouwbaarder), wat de veiligheid ten goede komt. Anderzijds is context en samenhang van klanteisen ook van 
toegevoegde waarde. Het geeft de projecten inzicht in de achtergrond van eisen en maakt invulling er van beter 
mogelijk. Hier zit een link met Van boekenkast naar digitaal. 
Onderzoeksvragen: Welke informatie is geschikt om digitaal (virtueel) weer te geven? Welke andere mogelijkheden 
zijn er om informatie met meer context en samenhang weer te geven? Wat zijn duidelijke drempels in het verschil 
tussen de digitale en de fysieke werkelijkheid? Hoe blijft deze informatie ook actueel (genoeg)? 
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2. Effectieve training en operatie 

Digitalisering heeft een enorme potentie om informatie beter en makkelijker toegankelijk te maken. Voor 
opleiden en trainen is dit ook het geval. Ook hier is virtuele ondersteuning van enorme toegevoegde waarde. In 
een spel-achtige opzet kan een wegverkeersleider of hulpverlener heel realistisch oefenen. Hierdoor kan met 
name meer worden geoefend, namelijk ook als de tunnel niet beschikbaar is. Ook e-learning is hier van 
toegevoegde waarde. Hier is een duidelijk raakvlak met virtueel OTO. 
Onderzoeksvragen: In welke mate draagt digitale (virtuele) informatie bij aan trainen en oefenen? Wat zijn 
duidelijke drempels in het verschil tussen de digitale en de fysieke werkelijkheid? Welke vormen van trainen en 
oefenen zijn geschikt en welk digitaal middel hoort daar bij? 
 

3. Heldere totstandkoming informatie 
Om data op waarde te schatten, is het van belang te weten met welk doel het is verzameld en wat de kwaliteit is. 
Voor informatie geldt ook dat het totstandkomingsproces van belang is. Is een tekening bijvoorbeeld 
automatisch gegenereerd, dan geeft dit andere fouten dan een handmatig getekende tekening. Het 
totstandkomingsproces bepaalt daarmee ook hoe de toetser/validator de informatie zal beoordelen. 
Onderzoeksvragen: Welke randvoorwaarden zijn van belang voor het inschatten van de kwaliteit van informatie? 
 

4. Veiligheid geverifieerd en gevalideerd 
Door informatie in een andere vorm aan te bieden, verandert ook de timing van de informatie. Meer mensen 
kunnen het op een gewenst tijdstip tot zich nemen. Eventueel komt de informatie ook niet meer in bulk maar in 
kleine behapbare brokken. Enerzijds wordt informatie daardoor toegankelijker, anderzijds kan hierdoor 
(digitalisering) ook de complexiteit toenemen. Digitalisering heeft voor verificatie en validatie (V&V) tot gevolg 
dat ook het proces wordt aangepast. Er moet een betere V&V-strategie komen. Hierbij moet verder worden 
gekeken dan het afvinken van eisen; het moet helder zijn dat de klanteisen worden ingevuld zonder te verzanden 
in administratief geneuzel (nu nog op document of papier gebaseerd). Een eerste start is gemaakt met het 
groeiboek Digitaal aantonen. Deze dient als basis voor dit subdoel.  
Onderzoeksvragen: Hoe kan het V&V-proces worden aangepast zodat deze past op nieuwe manieren van 
informatie delen? Hoe kan worden omgegaan met informatie in brokken (waar zeg je ja tegen)? Waar moet je 
specifiek op gaan sturen? Welke subset aan eisen is van belang voor het blijvend aantonen van veiligheid in de 
gebruiksfase? 
 

5. Op tijd dilemma’s en fouten boven tafel 
Voor dilemma’s geldt over het algemeen: hoe eerder ze boven tafel komen, hoe beter. Digitalisering kan hierbij 
helpen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsaspecten waarbij het je helpt de ruimte in 3D te zien/ervaren om een 
inschatting te maken of het past. Of aan een test in de virtuele wereld om de draaicirkel van de brandweerauto 
door de calamiteitendoorsteek te controleren. Maar denk hier ook aan wijzigende inzichten: iets wat vandaag 
logisch lijkt, kan achterhaald zijn op het moment van uitvoeren. 
Onderzoeksvragen: Op welke raakvlakken helpen digitale hulpmiddelen vroegtijdig dilemma’s en fouten naar 
voren te brengen? Hoe hou je hier toch voldoende flexibiliteit voor gewijzigde inzichten? 
 

6. Vertrouwen en draagvlak kweken 
Voor vertrouwen en draagvlak zijn een aantal dingen belangrijk. Eén is tijd: gaan we vaker digitaal werken en 
bevalt dit goed, dan krijgen we meer draagvlak en vertrouwen. Een andere factor is de kwaliteit van de digitale 
hulpmiddelen. En dat helder is wat een digitaal hulpmiddel vertegenwoordigt en vooral ook wat niet. Dit punt 
heeft een duidelijke link met subdoel 8, de wetenschappelijke visie. 
Onderzoeksvragen: Hoe bepalen we de kwaliteit van een model? Wat zijn daarin de belangrijkste factoren? 
Welke delen van een model zijn maatgevend voor het bepalen van veiligheidsaspecten? Hoe kan goed 
geïnformeerd worden over wat een model is en wat niet voor het creëren van draagvlak? Hoe kweek je 
vertrouwen en draagvlak voor digitale instrumenten? 
 

7. Automatisch testen als randvoorwaarde 
Naast testen in een digitale of de echte wereld is er ook de mogelijkheid, een deel van, de testen te 
automatiseren. Dat dit toegevoegde waarde heeft, staat niet ter discussie. Wel is nog onduidelijk welke testen je 
wilt en kunt automatiseren. Automatisch testen is van toegevoegde waarde tijdens de openstelling, maar 
mogelijk nog meer tijdens de levensduur van de tunnel. 
Onderzoeksvragen: Hoe kan automatisch worden getest? Draagt automatisch testen bij aan een aantoonbaar 
veilige tunnel? Verhoogt het de betrouwbaarheid van de tunnel? 
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8. Wetenschappelijke visie 
Door het COB-netwerk wordt veel kennis op basis van ervaring ingebracht. Graag zetten we daar de 
wetenschap tegenover. Is wat wij als netwerk vinden ook in de wetenschap terug te vinden? Kan deze wereld 
ons bijvoorbeeld verder helpen door kwaliteit verder te kwantificeren? Belangrijk is dat we hier kijken naar 
wat er vanuit wetenschappelijk oogpunt al, in andere werkvelden, mogelijk is. 
Onderzoeksvragen: Hoe bepaal je de kwaliteit van een model? Hoe bepaal je de kwaliteit van data? Welke 
factoren zijn doorslaggevend? Hoe kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan het verwerken en ordenen van 
data? Is standaardisatie nodig en hoe dan? Hoe kan ‘real data’ (sensoring) bijdragen aan het optimaliseren 
van een model? Hoe kan ‘machine learning’ en ‘anomaly detection’ worden toegepast? Wat zijn beperkende 
factoren in wet- en regelgeving? Hoe kunnen we bijvoorbeeld minirenovaties beter plaats laten vinden? 
 
 

B1.2 Beheer en onderhoud 

Digitalisering zorgt voor een hogere beschikbaarheid en maakt assetmanagement 
 
Ook ten aanzien van dit hoofddoel is veel gelijkgestemdheid. Er waardevolle aanvullingen gegeven door de 
deelnemers aan het webinar. Daaruit komt naar voren dat de term ‘hogere beschikbaarheid’ niet de lading dekt en 
het hier meer gaat over ‘minder hinder’. Mede op basis van de reacties zijn er zeven subdoelen vastgesteld. Waar 
wordt gesproken over ‘digitale hulpmiddelen’, wordt geleund op de uitwerking hiervan in het groeiboek Digitaal 
aantonen. 
 

1. Ken je tunnel met digitale middelen 
Aan de hand van een handboek Ken je tunnel kunnen bijzonderheden van een tunnel worden gebundeld, 
zodat deze als overzichtelijk naslagwerk naast de as-builtinformatie ter beschikking komt. Digitale 
hulpmiddelen kunnen wellicht ondersteuning bieden bij het vullen en bijhouden van het handboek. 
Onderzoeksvragen: Welke onderdelen van het handboek kunnen worden gevuld door gebruik te maken van 
digitale hulpmiddelen? Of andersom: welke onderdelen van het handboek bevatten informatie die moet 
worden omgezet in digitale informatie voor verder gebruik? 
 

2. Beschikbaar door minder hinder 
‘Minder hinder’ wil in dit geval zeggen dat een digitaal hulpmiddel vooral bijdraagt aan de voorspelbaarheid 
van hinder en het beperken van deze hinder. Vanuit het perspectief beheer en onderhoud gaat het dan om 
uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. 
Onderzoeksvragen: Hoe kunnen digitale hulpmiddelen bijdragen aan het inschatten en optimaliseren van 
hinder? 
 

3. Betrouwbaar en dus beschikbaar 
Betrouwbaarheid van de tunnel heeft te maken met veiligheid: de systemen doen het op het moment dat ze 
het ook moeten doen. In het kader van beheer en onderhoud wil je met name dat storingen geen aanleiding 
geven tot sluiting (minder beschikbaarheid) van een rijstrook of tunnel(buis). De redenatie is dus dat een 
bepaalde afname van betrouwbaarheid van een systeem leidt tot minder beschikbaarheid van de tunnel. 
Onderzoeksvragen: Hoe kunnen digitale hulpmiddelen bijdragen aan het optimaliseren van beheer en 
onderhoud? Kan hiermee de betrouwbaarheid van de tunnel worden vergroot? Draagt deze betrouwbaarheid 
bij aan de beschikbaarheid van de tunnel? 
 

4. Kosten en baten onderhoud in balans (businesscase)  
Om (later) te kunnen bepalen of een digitaal hulpmiddel naast inhoudelijke toevoeging ook kostentechnisch 
interessant genoeg is om toe te passen, is een businesscase noodzakelijk. Hierbij moet inzicht worden 
verkregen in de bijdrage van een specifiek middel. En dan ook nog in combinatie met andere middelen. Lastig 
hier is dat niet heel helder is welke kosten en welke baten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Een 
tunnel heeft deels een maatschappelijk karakter, waardoor dit vraagstuk verdergaat dan alleen de kosten en 
baten voor diegene die de kosten draagt (betaalt). 
Onderzoeksvragen: Wat is de businesscase voor meer digitalisering t.b.v. onderhoud? Voor wie zijn welke 
kosten en baten? In hoeverre draagt een hulpmiddel (digitale toepassing) bij in deze businesscase (kosten en 
baten)? Wat is de meerwaarde in combinatie met andere hulpmiddelen? 
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5. Informatie op en achter dashboard 
Een beheerder heeft baat bij een dashboard voor (snel) inzicht, met erachter gedetailleerde informatie. Het 
gaat erom dat er gelaagdheid in informatie wordt onderkend. Dit betekent dat je op verschillende niveaus en 
termijnen zou willen sturen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen operationele en 
strategische/tactische informatie. Neem hierin mee dat de tunnel ook aantoonbaar veilig is in de beheerfase. 
Het dashboard zou gevoed moeten worden uit actuele data. 
Onderzoeksvragen: Welke onderdelen horen op een dashboard voor de beheerder? Welke digitale middelen 
dragen bij aan de informatielevering voor een dashboard? In hoeverre kan deze worden gekoppeld? Welke 
informatie hoort bij welk niveau (operationeel, strategisch/tactisch) en bij welke termijn?  
 

6. Sneller testen, snellere open 
Een veel gehoord argument is dat sneller testen bijdraagt aan snellere openstelling (ook bij renovatie), omdat 
wordt gedacht dat het testen dan buiten in plaats van ín de tunnel kan plaatsvinden. Testen is niet gelijk aan 
aantonen; het doel is de fouten op te sporen die er nog in zitten. Je wilt in feite júist fouten vinden. 
Onderzoeksvragen: In welke mate draagt testen in een digitale omgeving bij aan een snellere openstelling 
(ook bij renovatie)? In hoeverre verhoogt het de kwaliteit (door bijvoorbeeld meer scenario’s te testen); is er 
eigenlijk geen sprake van sneller maar beter/meer testen? In welke mate is de timing van testen van 
doorslaggevend belang (wat in welke fase)? 

 
7. Gebruiksscenario’s voor beheer en onderhoud 

Vanuit het netwerk werd aangeven dat de behoeften van verschillende stakeholders, zoals beheerders, 
bouwers, onderhouders en gemeenten, verrassend veel overeenkomen. Dat ze in de uitwerking verschillen of 
in diepgang variëren, neemt niet weg dat de stakeholders allemaal een tunnel goed willen onderhouden. 
Voorstel is daarom een aantal (gestandaardiseerde) gebruikersscenario’s op te stellen om deze 
informatiebehoefte in beeld te brengen. 
Onderzoeksvragen: Welke gebruiksscenario’s zijn er ten aanzien van de beheerinformatie? Welke zijn er in 
2030? Hoe houd je de informatieverzameling actueel, ook in de gebruiksfase? Welke technische beperkingen 
zijn er voor de hulpmiddelen ten opzichte van de levensduur van de beheerinformatie? Hoe kunnen deze 
worden tegengegaan? Welke randvoorwaarden/eisen moeten vooraf aan een project worden meegegeven? 
 

8. Voorspelbaar onderhoud 
Als we in staat zijn onze modellen te optimaliseren op basis van werkelijke data, dan worden de modellen zelf 
beter, de grenswaarden helderder en kunnen we steeds beter voorspellen waar onderhoudsinspanning het 
meest nodig is of het meest bijdraagt. Voor het civieltechnisch deel van het tunnelprogramma van het COB 
wordt dit nu uitgezocht. Na vier jaar is mogelijk te bekijken hoe dit ook voor TTI kan worden toegepast. Het 
lijkt nu niet zinvol voor TTI een aparte ontwikkeling hieromtrent op te zetten, daarom zijn hier geen 
onderzoeksvragen geformuleerd. Wel kan gekeken worden naar TTI-specifieke vraagstukken, zie ook onder 
het hoofddoel ‘Technische ontwikkeling’. 

B1.3 Technische ontwikkeling 

Digitalisering zorgt voor snellere openstelling en kortere renovatie. 
 
Ook over het laatste doel bestaat veel consensus. De input vanuit de webinars heeft geleidt tot de volgende zeven 
subdoelen. 

 
1. Brondata om modellen te optimaliseren 

Door data ‘uit het veld’ toe te voegen aan modellen, worden modellen steeds beter. De digitale 
tunneltweeling kan worden ingezet als ontwikkelomgeving en als testomgeving. Hoe beter een model 
(tweeling), hoe beter deze kan functioneren als voorportaal voor wijzigingen. Ander punt dat hier meespeelt 
is de beschikbaarheid van data (van wie is de data?).  
Onderzoeksvragen: Hoe kan digitalisering bijdrage in het minimaliseren van de verschillen tussen de 
werkelijke situatie (gebouwd) en de vastgelegde situatie (documented)? Kan dit worden geautomatiseerd bij 
wijzigingen zoals storingsafhandeling? Welke data is nodig om modelvalidatie tot stand te brengen? 

 
2. Experimenteer- en validatieruimte 

Dit punt gaat eigenlijk over ‘samen leren’ (als aanvulling op samen werken). Hoe creëer je genoeg 
speelruimte om in bestaande situaties of projecten, nieuwe technieken ‘uit te proberen’? Ook gaat het om 
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ruimte bij bestaande objecten om innovatieve oplossingen te kunnen valideren en testen. Zoek deze ruimte 
niet alleen in de zuivere techniek, maar ook in de technisch gerelateerde zaken zoals processen, zienswijzen, 
etc. Hou het interessant voor de volgende generatie en biedt ruimte voor de combinatie met andere 
belangrijke aspecten, zoals duurzaamheid. 
Onderzoeksvragen: Hoe creëer je speelruimte om binnen een project samen te leren en technische innovaties 
meer toe te staan? In hoeverre is experimenteer- en validatieruimte te realiseren in een digitale omgeving 
(tweeling)? Is ruimte buiten projecten nodig? Welk project leent zich wel en niet voor dergelijke ruimte 
(risicoprofiel project)? 

 
3. Rendabel investeren in innovatie (businesscase) 

Hier moet mogelijk, naast de modellen en technieken als virtual reality, ook gedacht worden aan smart tunnels 
of smart systems. 
Onderzoeksvragen: Wat is de businesscase voor innovatie op het gebied van digitalisering in tunnels? In 
hoeverre draagt een hulpmiddel (digitale toepassing) bij in deze businesscase (kosten en baten)? Wat is de 
meerwaarde in combinatie met andere hulpmiddelen? Welke incentives kunnen innovatie verder bevorderen? 

 
4. Denken vanuit levenscyclus 

Door de levenscyclus van een systeem als basis voor ontwerp en onderhoud te gebruiken, komt meer 
bewustwording voor de dingen die ‘op het pad’ van een tunnel komen. Met andere woorden: de samenleving 
verandert, het verkeer wijzigt (in hoeveelheid en vorm), fysieke omstandigheden (weer, grond, bebouwing) 
wijzigen, werkwijzen en procedures wijzigen, etc.  
Onderzoeksvragen: Hoe maak je de tunnel en alles daarbij flexibel genoeg om mee te bewegen met 
veranderingen gedurende de levensduur? Hoe blijf je daarin aantoonbaar veilig? 

 
5. Kwalitatief betere data en informatie 

Als oplossing voor het verbeteren van de kwaliteit van data en informatie wordt regelmatig standaardisatie 
genoemd. Tevens is het nodig te kunnen doseren; meer data is niet hetzelfde als betere data. Het lijkt 
interessant om dit uit te zoeken. Verder is de NTA 8035:2020nl genoemd als aandachtspunt. 
Onderzoeksvragen: Hoe kan de kwaliteit van data worden verbeterd door standaardisatie en in welke mate 
moet worden gestandaardiseerd? In hoeverre is van belang wat de kwaliteit is van data en met welk doel deze 
is verzameld? Hoe kan (achteraf) een mismatch worden gerepareerd/gecompenseerd? Wat zouden 
kwaliteitseisen aan data, configuratie en changemanagement moeten zijn? 

 
6. Smart tunnel 

In de lijn van de zelfrijdende auto kun je denken aan smart systems, smart cities en ook smart tunnels. Kan een 
tunnel niet slimmer? Kan deze niet zelf vertellen hoe het gaat, of er onderhoud nodig is, een (software) update, 
een minirenovatie? Of moet een tunnel juist niet slimmer maar dommer worden, als alle voertuigen die er 
doorheen gaan slimmer worden? 
Onderzoeksvragen: Hoe kan digitalisering bijdragen aan een slimmere tunnel? Hoe ga je om met slimmere 
voertuigen? In hoeverre draagt dat dan bij aan kwaliteitsverbetering of kostenbesparing voor gebruik en 
onderhoud? Waar leidt meer slimmigheid tot een te grote toename van complexiteit (functievervaging)? Gaat 
het ten kosten van goed overzicht en beheer? Welke beperkingen zijn er (denk aan cybersecurity)? 

 
7. Technische verandering niet zonder cultuurverandering 

Zonder draagvlak en vertrouwen kan geen succesvolle implementatie van technische vernieuwing 
plaatsvinden, stakeholders zouden de techniek gewoonweg niet accepteren of deze saboteren. Omgekeerd 
speelt dit ook bij het vereenvoudigen van techniek. De technische vernieuwing laten zien en uitleggen is van 
wezenlijk belang bij het creëren van draagvlak en vertrouwen. Dit subdoel raakt aan subdoel 2 (experimenteer- 
en valideerruimte) en subdoel 3 (innovatie). Subdoel 7 richt zich echter meer op de organisatorische en 
culturele kant (de menskant). 
Onderzoeksvragen: Welke organisatorische en culturele aspecten zijn van belang bij de acceptatie en 
implementatie van nieuwe techniek? Welke competenties (bv. cybersecurity, configuratiemanagement) hebben 
we meer nodig? Welke ‘talen’ worden er gesproken, is interpretatie in voldoende mate gelijk? Zijn we in staat 
als COB-gemeenschap die cultuurverandering vorm te geven? 
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B1.4 Webinars 

Over de geformuleerde hoofd- en subdoelen is het COB met belanghebbenden in gesprek gegaan op 15 en 20 mei 
2020. In deze interactieve webinars zijn commentaren, tips en vragen besproken. De waardevolle input is verwerkt in 
de subdoelen van de genoemde hoofddoelen. In een vervolgsessie zijn de subdoelen besproken en geprioriteerd; de 
uitwerking is weergegeven in dit conceptplan voor de programmering tot 2030.  
 

  
Jenny Daverveld (bloemen) leidde de webinar als coördinator van de ontwikkellijn Digitaal. COB-directeur Karin de 
Haas (geel) verwerkte samen met Jenny alle reacties van de deelnemers. (Foto’s: COB) 
 
Hieronder volgt een overzicht van de prioritering tijdens de tweede webinar. De dikgedrukte punten hebben prioriteit 
(stemming ≥ 40%), de cursiefgedrukte punten hebben geen prioriteit (stemming < 20%). 
 
Tunnelveiligheid 

● Veiligheidsaspecten in context en 
samenhang 

● Veiligheid geverifieerd en gevalideerd  
● Vertrouwen en draagvlak kweken  
● Wetenschappelijke visie 
● Effectieve training en operatie 
● Heldere totstandkoming informatie 
● Automatisch testen als randvoorwaarde 
● Op tijd dilemma’s en fouten boven tafel 

 
 
 
Beheer en onderhoud 

● Ken je tunnel met digitale middelen 
● Betrouwbaar en dus beschikbaar 
● Informatie op en achter dashboard 
● Gebruiksscenario’s voor beheer en 

onderhoud 
● Sneller testen, sneller open 
● Kosten en baten onderhoud in balans 

(businesscase) 
● Beschikbaar door minder hinder 

 
 
Technische ontwikkeling 

● Brondata om modellen te optimaliseren 
● Denken vanuit levenscyclus 
● Technische verandering niet zonder 

cultuurverandering 
● Experimenteer- en validatieruimte 
● Rendabel investeren in innovatie 

(businesscase) 
● Kwalitatief betere data en informatie 
● Smart tunnel  
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Bijlage 2 – Thema’s 
Na het vaststellen van hoofd- en subdoelen vanuit verschillende perspectieven (zie bijlage 1), zijn negen thema’s 
geformuleerd. Een thema bevat meerdere onderwerpen gezien vanuit verschillende perspectieven; dit is aangegeven 
met dezelfde kleuren als in bijlage 1. De thema’s zijn als samenhangend geheel opgepakt en uitgewerkt in 
projectplannen (zie ook bijlage 3).  
 
Thema 1. Vertrouwen en cultuur 

● Vertrouwen en draagvlak kweken  
● Denken vanuit levenscyclus 
● Technische verandering niet zonder cultuurverandering 

 
Thema 2. Context en samenhang 

● Veiligheidsaspecten in context en samenhang 
● Heldere totstandkoming informatie 

 
Thema 3. V&V en testen 

● Veiligheid geverifieerd en gevalideerd  
● Automatisch testen als randvoorwaarde 
● Op tijd dilemma’s en fouten boven tafel 

 
Thema 4. Training en opleiding 

● Effectieve training en operatie 
 
Thema 5. Beheerder aan het stuur 

● Ken je tunnel met digitale middelen 
● Informatie op en achter dashboard 
● Gebruiksscenario’s voor beheer en onderhoud 

 
Thema 6. Betrouwbaar en beschikbaar 

● Betrouwbaar en dus beschikbaar 
● Sneller testen, sneller open 
● Beschikbaar door minder hinder 

 
Thema 7. Businesscase 

● Kosten en baten onderhoud in balans (businesscase) 
● Rendabel investeren in innovatie (businesscase) 

 
Thema 8. Data en modellen 

● Brondata om modellen te optimaliseren 
● Experimenteer- en validatieruimte 
● Kwalitatief betere data en informatie 
● Smart tunnel 
 

Thema 9. Wetenschappelijke visie 
● Wetenschappelijke visie 

 
 
Het werk van de themagroepen heeft geleid tot de projecten zoals die nu in het programma zijn geformuleerd. 
Onderstaande tabel laat zien welke thema’s zijn ‘verwerkt’ in welke projecten. 
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Werkpakket/ 
project 

Projectnaam Doelen Is voortgekomen uit themagroep … 

      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1A, B en C Businesscase, cultuur en 
taal/data 

  
x           x x   

1D Wetenschap als vervolg 
van kennisbasis 

  
                x 

2 Aansluiting 
praktijkprojecten 

  
                  

   

Tunnelveiligheid   

3.1 Aantoonbaar veilig meten 
en beslissen 

Verkenning ‘Aantoonbaar 
veilig’ meten           x       

Inventarisatie prestatie killers 
en samenhang faalcriteria 
veiligheid 

          x       

PvE 
beslissingsondersteunend 
systeem voor bedienaars 

          x       

3.2 Volwassenheidsmodel 
V&V 

Voorstel 
volwassenheidsmodel V&V     1a             

Roadmap 
volwassenheidsmodel V&V     1a             

3.3 V&V-bibliotheek Verrijken groeiboek digitaal 
aantonen                   

Inventarisatie en opzet V&V 
bibliotheek     2             

Verkenning representatieve 
testomgeving     3             

3.4 Verwachtingen digitale 
middelen 

Onderzoek overkoepelende 
vraag/behoefte stakeholders   x               

Inventarisatie meerwaarde 
t.b.v. aantoonbaar veilig (top-
5) 

  x               

3.5 Proof of concept 
leeromgeving 

Voorbereiding proof of 
concept leeromgeving       x           

Uitvoeren proof of concept 
leeromgeving       x           
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Beheer en onderhoud   

4.1 Ken je tunnel digitaal Digitalisering ‘Ken je tunnel’ 
        x         

4.2 Dashboard Informatie op en achter het 
dashboard         x         

4.3 Fouttolerante systemen 
en onderhoud 

PvE fouttolerant ontworpen 
systemen           x       

PvE 
beslissingsondersteunend 
systeem voor technici 

          x       

4.4 Gebruiksscenario’s Gebruiksscenario’s voor 
beheer en onderhoud         x         

Informatiebehoefte uit de 
gebruiksscenario’s         x         

    

Technische ontwikkelingen   

5.1 Data ontsluiten en delen Overzicht beschikbare 
databronnen         x         

Datasets delen en 
combineren     3             

5.2 Informatie over data Metrieken en data delen 
    2             

5.3 Micro-renovaties Voorstel voor het inrichten 
van micro-renovaties           x       

5.4 Technische raakvlakken Onderzoek 
hardwarekoppelingen         x         
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Bijlage 3 – Plannen van aanpak thema’s 
 
Bijlage 3.1 - Thema 1. Vertrouwen en cultuur 
Titel: Projectplan thema 1: Vertrouwen en cultuur 
Status/versie: concept 
Datum: 21 oktober 2020 
 
Bijlage 3.2 - Thema 2. Context en samenhang 
Titel: Projectplan thema 2: Context en samenhang 
Status/versie: concept 
Datum: 19 oktober 2020 
 
Bijlage 3.3 - Thema 3. V&V en testen 
Titel: Projectplan thema 3 
Subtitel: V&V en testen 
Status/versie: concept 
Datum: 20 oktober 2020 
 
Bijlage 3.4 - Thema 4. Training en opleiding 
Titel: Projectplan thema 4: Training en opleiding 
Status/versie: concept 
Datum: 22 oktober 2020 
 
Bijlage 3.5 - Thema 5. Beheerder aan het stuur 
Titel: Projectplan thema 5 
Subtitel: Beheerder aan het stuur 
Status/versie: 1.0 
Datum: 20 oktober 2020 
 
Bijlage 3.6 - Thema 6. Betrouwbaar en beschikbaar 
Titel: Projectplan thema 6: Betrouwbaar en Beschikbaar 
Status/versie: concept 
Datum: 20 oktober 2020 
 
Bijlage 3.7 - Thema 7. Businesscase 
Titel: Doorprogrammeren Digitaal. 
Subtitel: Projectplan thema: Thema 7, Businesscase 
Status/versie: versie 2 
Datum: 20 november 2020 
 
Bijlage 3.8 - Thema 8. Data en modellen 
Titel: Projectplan thema #: 8. Data en modellen 
Status/versie: concept 
Datum: 20 oktober 2020 
 
Thema 9. Wetenschappelijke visie 
Deze themagroep is gestart in de fase dat de andere themagroepen aan het afronden waren. Op basis van dit concept 

programma gaat deze themagroep op zoek naar de wetenschappelijke vragen die uit alle thema’s naar boven komen. 

Een plan van aanpak volgt hiervoor dus nog. 
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